
Mesto Bytča 
Mestský úrad – Oddelenie výstavby a životného prostredia 

Námestie SR 1/1, 014 01  Bytča 
Tel. 041/507 39 14, Fax. 041/507 39 12 

Č. j.  18106/2019-VaŽP                           V Bytči, 12.11.2019 
                                                                                                                                   Vybavuje: Ing. Beníček 
 
 

OZNÁMENIE 
 
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín, ktoré rastú, na pozemku              
parc. KN-C č. 3020/7, k. ú. Veľká Bytča.  

  
Mesto Bytča, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny 

orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z 
orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a 
podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Technických služieb mesta Bytča, 
Hlinická cesta 403/16, 014 01  Bytča zo dňa 11.11.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 
o zna muj e  zača t ie  ko nan i a  

 
vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín  druhu 1 ks borovica čierna s obvodom 
kmeňa 77 cm, 2 ks smrek pichľavý s obvodom 83 a 94 cm a 1 ks javorovec jaseňolistý s obvodom       
140 cm,  ktoré rastú na pozemku KN-C č. 3020/7, k. ú. Veľká Bytča. Žiadosť bola odôvodnená 
zabezpečením bezpečnosti občanov a ochranou majetku v husto zastavaných lokalitách s veľkým 
pohybom občanov. 

 
Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku      
 

n a r i a ď u j e  
 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 
 

20.11.2019 (streda) o 10:00, 
 

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01  
Bytča, miestnosť č. 2, oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ Bytča (prízemie budovy). 

 
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred 

vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť 
jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.   

 
Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa 

v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 
   

 
 
 
             Ing. Miroslav Minárčik 
                                                     primátor mesta 
 
Doručí sa:  
Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01  Bytča 
spis 


